
 

                       

 

 

 

   :חשיבה ארגונית   – התבוננות מערכתית 

הנהגה בית 

ספרית : מפגשי 

 צוותים 

 תקשורת מקוונת למתן מענים רגשיים ופדגוגיים לצוות  -מפגשי צוותים  •

רגשות , זיהוי מצוקה , חרדה וחשש ומתן מענים )ברמת   ברמת מה נשמע ואיוורור  •

 יועצת חינוכית , פסיכולוגית מנהלת ועמיתים( 

מתן מענים לתלמידים והורים ובניית מערכות בהלימה לייחודיות   – ברמה מקצועית  •

 בית החינוך 

ארגון מערכת בהתאם למצבן    –דאגה לצוות החינוכי   - פורום מנהלת צוות הנהלה  •

 המשפחתי של המורות )אימהות לתינוקות..( 

ספרית, מיפוי הון אנושי ושיבוצו,  - ייחודיות בית היערכות לקראת שנה"ל תשפ"א:  •

  מורים.-בחירת השתלמות חדר 

 – פורום מנהלת מפקחת  •

 הקפדה על שגרת שיתוף, עדכון ודיווח על אירועים שגרתיים וחריגים.  •

 יות בתקופת הקורונה. כיווני בדגש על הנח-ערוץ תקשורת פתוח דו •

 התאמת תכנית העבודה השנתית )תש"ף( למצב הנוכחי.  •

 היערכות לקראת שנהל תשפ"א: הון אנושי, תהליכים ארגוניים ופדגוגיים.    •

 המשך תהליכי הערכה . -פיתוח ההון האנושי  •

 המשך ליווי וחניכה של מורות מתמחות.  •

 צפייה בשיעורים מקוונים ומישובם.  •

 ידי חונכותיהן הוותיקו -כת מורות צעירות על הקפדה על המשך חני •

 

 ארגון 

 הלמידה :

פרוצידורות \שגרות

 \מנגנונים \

 מסגרות 

 : גיבוש צל"ח של בית החינוך לתקופת קורונה סדירויות:  •

   מיפוי הון אנושי רלוונטי לתפקוד בצוות.  •

לוגיסטיות, פדגוגיות  מפגש מקוון ליישור קו אינפורמטיבי וחשיבה משותפת בסוגיות  •

 ופרטניות. 

שילובן של המחנכות המקצועיות גם    - גיבוש מערכות שעות כתוצר לנתוני הסקר •

 בתחום הרגשי חברתי : 

 שילוב תכני גוף ונפש במערכת השעות.  ✓

אוטונומיה למחנכות הכיתות במינון שיעורים סינכרוניים ושיבוצם במערכות   ✓

 השעות אל מול מחנכות מקצועיות. 

 כיווני בדגש על הנחיות בתקופת הקורונה. -ערוץ תקשורת פתוח דו ✓



 

                       

 

–למידה מקווונת 

 למידה מרחוק 

 פורום זום מחנכות. - מפגשים מקוונים 

 פורום זום מחנכות מקצועיות. -

 צוות לשעת קורונה  –פורום צוות צל"ק  

   – פורום צוות שכבתי מחנכות שכבה ומחנכות מקצועיות  •

 להכנת מערכת שעות שכבתית  צוות  •

 עידכון בנושאים פרטניים, חברתיים ומקצועיים.  •

 

 מרחב 

 ריגשי

ארגון מערכת בהתאם  –דאגה לצוות החינוכי  -פורום מנהלת צוות הנהלה  •

 למצבן המשפחתי של המורות )אימהות לתינוקות..(

 מענה ותמיכה  פסיכולוגית למורות בזמן הזה. מתן  •

משותפת במישור הווה ומישור  יועצת ארגונית )מו"פ(עבודה -פורום מנהלת   •

טיפול פרטני במשפחות ללא אמצעים טכנולוגיים אל מול הרשות. הקפדה על   עתיד

 יווח על אירועים שגרתיים וחריגים שגרת שיתוף, עדכון וד

 

, שיתוף עם היחידה לאיכות בקהילה . שיתוף מעורבות סולידריות  הנהגות יוזמות מרחב חברתי

 הסביבה , הנהגות צעירות , שיתוף עם העמותה לשימור מורשת יצחק נבון 

 הכנת סרטון תודה לצוות ע"י הנהגת ההורים , משלוחי מתנות לחג הפסח ע"י הורים : מרחב קהילתי 

 פרחים. הכנות עוגות אישיות למורות ומשלוחי זרי 

 מכתבי תודה של הורים 

למידה  מתוך 

צורך למידה 

מזדמנת 

תמורתיות: חידושי 

יוצאים  –קורונה 

 מהקופסא 

  4מנת להשיג -הפצת שאלון בקרב הילדות והילדים מכיתה א' ועד כיתה ו' על •

 מטרות: 

קבלת משוב על טיבו של פורמט הלמידה מרחוק שהפעיל בית החינוך עד הפסח   •

(3.4.2020 .) 

o  (  מיפוי מצבם של התלמידיםWellbeing  ובדיקת היערכות התלמידים )

 ברמת בדיקת ציוד ללמידה מרחוק )מחשב, אוזניות, מדפסת וכו'(. 

o   הכרות עם ציפיותיהם של הילדות והילדים מפורמט הלמידה מרחוק

 ומהקשר עם הצוות החינוכי בתקופה זו. 



 

                       

 עם אתגרי התקופה הנוכחית:  איתור צרכים לימודיים, חברתיים ואישיים התמודדות •

בניית כלי עבודה פדגוגיים ייחודיים והפצתם למחנכות הכיתות והמחנכות  

 המקצועיות ליישום מיידי. 

מיינדפונס , נט"ל , מעגלי הקשבה , שיחות ומפגשים  – מתן מענים רגשיים חברתיים 

 עם יועצת בית החינוך בקבוצות קטנות וגדולות והדרכות הורים "מרחוק" ע"י

 פסיכולוגית בית החינוך 

לימודי בחירה , סדנאות העשרה, חידות , יומן מסע למידה  , הוראה   – בתחום הפדגוגי  

 בקבוצות קטנות , הנהגות צעירות  

 –תהליכי ה.ל.ה 

למידה הוראה 

 הערכה

שילוב סגנונות 

 הוראה בדגש

בניית כלי עבודה פדגוגיים ייחודיים   התמודדות עם אתגרי התקופה הנוכחית: •

 והפצתם למחנכות הכיתות והמחנכות המקצועיות ליישום מיידי. 

ספרית, מיפוי הון אנושי  -ייחודיות בית היערכות לקראת שנה"ל תשפ"א: •

  .מורים-ושיבוצו, בחירת השתלמות חדר

 פיתוח פדגוגי ברוח התקופה :

 סיפורים במפגשים סינכרוניים יאות מורות מקר – הקראת סיפורים

 עידוד הכתיבה היצירתית  – מקום  לכתיבה

מדריך שחמט מקיים מפגשים בהם הילדים לומדים מהלך חדש  – משחקים שחמט

 ומשחקים בזוגות בתוך המפגש.

 שתי מחנכות מלמדות יחד שתי כיתות במפגש סינכרוני משותף. – הוראה בקו

מפגשי ועדות נמשכים, הילדים מעלים רעיונות  - גישור בין אחיםועדות בזמן קורונה/ 

מתאימים לצרכי התקופה. לדוגמא: ילדי ועדת גישור עובדים על הפקת סרטון העוסק 

במריבות בין אחים, מציעים עצמם לגשר בין אחים )שולחים את מספרי הטלפון שלהם, 

 בהסכמת הורים כמובן(.

וניים בשעות אחר הצהריים כמענה קיום שיעורים סינכר  –  פריסת שעורים סינכרוניים

לשכבות גיל שונות ולמשפחות בהן מספר ילדים: צעירים בבוקר אחים בוגרים אחר 

 הצהריים. 

, משרד החינוך , הרשות  עמותת יצחק נבון... עת הדעת -םשותפויות עם גורמי

 ן המקומית )לימודי שחמט ומתן מחשבים לתל' הזקוקים לכך( , מורי התל



 

                       

 


